
UNIVERSITETET I OSLO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: STK4020/9020 — Bayesiansk statistikk.

Eksamensdag: Mandag 18. desember 2006.

Tid for eksamen: 14.30 – 17.30.

Oppgavesettet er p̊a 4 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator.

Kontroller at oppgavesettet er komplett
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Oppgave 1.

I en bestemt statistisk undersøkelse ønsket en å se p̊a om et bestemt legemid-
del mot depresjoner har den uønskete bieffekt at det øker antall selvmords-
forsøk. For å finne ut av dette valgte en ut 19 studier der pasientene ble gitt
legemiddelet eller placebo (narremedisin) etter loddtrekning. Studiene var
ogs̊a s̊akalt dobbeltblinde, dvs. at hverken pasientene eller legene visste om
de hadde f̊att legemiddelet eller placebo. Siden en i utgangspunktet ans̊a at
det var liten forskjell p̊a pasientene i de 19 studiene, valgte en å sl̊a studiene
sammen.
Tilsammen i de 19 studiene fikk 3455 pasienter legemiddelet og 1978 pasienter
placebo. De enkelte studiene varte fra 6 til 12 uker. Ved et selvmordsforsøk
ble pasienten tatt ut av studien (sensurert). Det totale antall pasient̊ar i de
19 studiene var 601 i legemiddelgruppen og 333 i placebogruppen. Totalt var
det 11 selvmordsforsøk i legemiddelgruppen og 1 i placebogruppen.
I denne oppgaven vil vi trenge følgende fordelinger:

Binomisk fordeling (n, p):
P (X = x|n, p) = ( n

x ) px(1− p)n−x, 0 ≤ p ≤ 1, x = 0, . . . , n

Poisson fordeling (µ):
P (X = x|µ) = µx

x!
e−µ, µ > 0, x = 0, 1, . . .

(Fortsettes side 2.)



Eksamen i STK4020/9020, Mandag 18. desember 2006. Side 2

Betafordeling (α, β):

f(X|α, β) = Γ(α+β)
Γ(α)Γ(β)

xα−1(1− x)β−1, α > 0, β > 0, 0 ≤ x ≤ 1

Gammafordeling (a, b):
f(x|a, b) = baxa−1e−bx/Γ(a), a > 0, b > 0, 0 ≤ x

Innfør de tilfeldige variable:

X` = totalt antall selvmordsforsøk i legemiddelgruppen i de 19 studiene

Xp = totalt antall selvmordsforsøk i placebogruppen i de 19 studiene

De observerte verdiene er som allerede nevnt x` = 11 og xp = 1. La n̊a:

p` = sannsynligheten for at en tilfeldig pasient i legemiddelgruppen gjør et
selvmordsforsøk i løpet av det studiet vedkommende deltar i

pp = sannsynligheten for at en tilfeldig pasient i placebogruppen gjør et selv-
mordsforsøk i løpet av det studiet vedkommende deltar i

Anta
X` ∼ Binomisk (3455, p`)
Xp ∼ Binomisk (1978, pp)

(1)

a) Anta følgende à priori fordelinger for p` og pp:
p` ∼ Beta (α`, β`)
pp ∼ Beta (αp, βp)
Utled à posteriori fordelingene π(p`|x`) og π(pp|xp).

b) Forklar hvorfor vi er interessert i à posteriori fordelingen π(p`/pp|x`, xp)
og spesielt à posteriori sannsynligheten P (p`/pp > 1|x`, xp).

La n̊a

λ` = intensiteten per år for et selvmordsforsøk av en tilfeldig pasient i leg-
emiddelgruppen

λp = intensiteten per år for et selvmordsforsøk av en tilfeldig pasient i place-
bogruppen

c) Anta n̊a
X` ∼ Poisson (601λ`)
Xp ∼ Poisson (333λp)

(2)

Hvilken av modellene (1) og (2) vil du foretrekke? Begrunn svaret.

d) Anta følgende à priori fordelinger for λ` og λp:
λ` ∼ Gamma (a`, b`)
λp ∼ Gamma (ap, bp)
Utled à posteriori fordelingene π(λ`|x`) og π(λp|xp).

(Fortsettes side 3.)
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e) Forklar hvorfor vi er interessert i à posteriori fordelingen π(λ`/λp|x`, xp)
og spesielt à posteriori sannsynligheten P (λ`/λp > 1|x`, xp).

f) Forklar hvordan en kan ansl̊a P (λ`/λp > 1|x`, xp) og ogs̊a et 95% tro-
verdighetsintervall for λ`/λp. En kan her anta at λ` og λp er uavhengige
à posteriori.

g) Etter at den statistiske analyse av dette legemiddelet forel̊a, st̊ar Statens
legemiddelverk overfor to mulige aksjoner:

a1 = Stopp godkjenningen av legemiddelet i Norge
a2 = La legemiddelet fortsatt være godkjent i Norge

En antar at en har følgende tapsfunksjoner:

L(λ`/λp, a1) = K

L(λ`/λp, a2) =

{
0 hvis λ`/λp ≤ 1

k(λ`/λp)
3 hvis λ`/λp > 1,

der K og k er passende valgte konstanter. Prøv å forklare tankegangen
bak bruken av disse tapsfunksjonene.

h) Hvordan kan Statens legemiddelverk bestemme Bayes aksjonen?

Oppgave 2.

Anta vi skal teste:

H0 : θ ∈ Θ0 mot H1 : θ ∈ Θ1 ,

basert p̊a observasjonen x. La

π0 = P (Θ0) π1 = P (Θ1)

α0 = P (Θ0|x) α1 = P (Θ1|x) ,

og betegn sannsynlighetstettheten knyttet til x med f(x|θ) der θ ∈ Θ0 ∪Θ1.

a) Definer à priori odds ratio av H0 i forhold til H1 og tilsvarende à pos-
teriori odds ratio. Definer ogs̊a Bayes faktoren i favør av H0.

b) La à priori fordelingen være gitt ved:

π(θ) =

{
π0g0(θ) hvis θ ∈ Θ0

π1g1(θ) hvis θ ∈ Θ1 ,

der g0(θ) og g1(θ) er sannsynlighetstettheter. Beregn Bayes faktoren
og kommenter resultatet.

(Fortsettes side 4.)
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c) Anta vi skal teste:

H0 : θ = θ0 mot H1 : θ 6= θ0

La n̊a à priori fordelingen være gitt ved:

π(θ) =

{
π0 hvis θ = θ0 (H0)

(1− π0)g1(θ) hvis θ 6= θ0 (H1) ,

der g1(θ) er en sannsynlighetstetthet. Hva er tankene bak denne formen
p̊a à priori fordelingen?

d) Beregn Bayes faktoren for testen i c) og kommenter resultatet.

SLUTT


